
 
 

كيف يعمل موقعنا   

ماذا يقترح عليكم الموقع ؟   

مميزات موقعنا   

 ولماذا أوول بيز تحديدا  ؟

ثالثة خطوات فقط تقودكم الى النجاح ؟   

!!قم بالتسويق بطريقة جديدة    



!قم بالتسويق بطريقة جديدة    

هل انتم على ثقة تامة    

كافيه من أن مبيعات شركتكم 
  

سنثبت لكم أنه بإمكانكم البيع بطريقة 
 ! أفضل

 ؟



!أبدأ اليوم بالعمل معنا   

ماذا يقدم  اوول بيز ألعمالكم التجارية؟   

لشركتكمالزيادة في عدد العمالء    

لسلعكمتعدد رسائل الطلب -   

الجغرافيةفتح الحواجز    

شركتكمارتفاع ملحوظ ألرباح      

المساهمة في دعم سمعة شركتكم عند عمالئكم  

 باألسواق العالمية



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

كيف يعمل موقعنا؟   

كيف يعمل موقع اوول بيز   

 حسب خبرة الشركات الناجحة
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Наши 
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كيف يعمل موقعنا؟   

أكثر من مليون شركة مسجلة على موقعنا،منها الشركات العمالقة المصنعة و كذلك  

منهاالصغيرة   
موقعناالعديد من هذه الشركات قاموا بتقييم و   

Электролидер, ООО 

واضح بعد سنة من اشتراكنا على موقعكم ،الحظنا تغير    

في تنوع عمالئنا وتعدد عمالئنا الجدد،بعد االعالنات التي يقوم بها موقعكم 
العالميبشتى اللغات عل المستوى   

 أكرانيا 

مما سهل لنا عقد ,شكرا للموقع أوول بيز على الدعم الملموس لشركتنا 

باإلضافة  إلى االتصاالت .عالقات جدية مع عمالء لم نحظى بهم في الماضي

.المتعددة التي تلقتها شركتنا من عمالء مختلفين  
 

». 

Эндо Юнион, ООО 

 روسيا

 روسيا البيضاء

Its has been a very meaniful & Fruitful business association with your esteemed company . It would be 
interesting to note that against reasonable premium package we had overwhelming response from the 
customers with the deals getting closed with profit margin of Rs 22 lakhs. Lahari Associates, 

Company 

Минский тракторный 
завод, ПО 

 الهند 

ننكر و بال شك الحظنا ارتفاع عدد رسائل الطلب في بريدنا االلكتروني،كما ال طبعا   
النصيحةالذين كانوا دائما جاهزون للعون و -العالقة العملية الممتازة لموظفي اوول بيز  
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كيف يعمل موقعنا؟   
 

عن ماذا يبحث زائر موقع اوول بيز؟   
بيزاألسواق األكثر بحثا على مومقعنا أوول    

20توب   

الموقعيوميا معدل زائري  يتعدى  

الف زائركلهم مهتمون بالسلع  700

 و الخدمات
بيزموقع أوول  ىعلالموجودة   
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كيف يعمل موقعنا؟   
 

 ماذا نبيع على موقعنا اوول بيز؟
 

على موقع أوول بيز يمكنكم رؤية اكثر 

 كتالوج للسلع و الخدمات 15000000من
  ،للشركات من مختلف أنحاء العالم

 اإلبره الى النفط و الصناعات الثقيلةمن 



كيف يعمل موقعنا؟   
 

 أكرانيا

يوميا تتلقى الشركات المسجلة على الموقع أوول 
 رسائل طلب لسلعها,بيز

 بلغاريا

 بولونيا

من أي بلدان تلقت الشركات التونسية 

طلبرسائل   
  62من جملة بلد  20أول 

رسالة 800ما يقارب   

 تلقتها الشركات التونسية
 في بداية هذه السنة

تونس  361 

أكرانيا  46 

تركيا  46 

روسيا  41 

ايطاليا  24 

الجزائر  21 

ليبيا  21 

مصر  17 

بلغاريا  16 

ليتوانيا  13 

بوالندا  13 

اسبانيا  12 

الصين  10 

فرنسا  9 

المغرب  7 

اليمن  7 

الهند  6 

المانيا  5 

السعودية  5 

البرتغال  5 



كيف يعمل موقعنا؟   
 

موقعنابلد ،تلقتها الشركات المسجلة على  200رسالة طلب،من  1500000أكثر من   
ALL BIZ-2011 



 !تمتع أكثر و أكثر بخدمات اوول بيز 
 

تحصل على أكثر رسائل طلب لمنتجاتككيف   
ترفع من نسبة مبيعاتككيف   

نطاقكيف توسع   
 مبيعاتك على المستوى الدولي

 
 

? 

قم باستغالل أولويات و انتشار موقع 
 اوول بيز على المستوى الدولي

 
! 



قوة و مميزات موقعنا   
 
 

 نقاط قوة الموقع
 



 مليون زائر و مستعمل في السنة 238

 أظهروا إهتمامهم باستعمال موقعنا

 وعددهم في إرتفاع متواصل

 :المصدر
Google Analytics01.03.2011-01.03.2012  مليون موقع ناشط على النت 200من بين, 

حسب ترتيب  415يحضى موقعنا بالمرتبة 
 للمواقع األكثر إستعماال في العالم 1000-توب

مكانة موقعنا على اإلنترنت و 
 إحصائية زائريه



 األسواق المحلية

 سهولة التحكم في التجارة العالمية

 إحصائية زائري موقع مشابه لموقعنا 
 لكن بلغة واحدةو 

 جغرافية زائرينا

 دعم مواقع البحث لموقعنا أوول بيز 

:تمكنه من السيطرة على  

 2012شهر جانفي 
 Google Analytics:المصدر

 

 إفريقيا األتحاد السوفياتي سابقا

 أمريكا

 أروبا

 إفريقيا

 أمريكا

 أروبا

 استراليا آسيا

%80تونس   

%18الجزائر   بلدان أخرى 



 ,اسباني,ألماني,بولوني,أنجليزي,روسي

 ,تشيكي,فرنسي,روماني,صيني,أكراني

 ,مجري,فارسي,عربي,ايطالي,تركي,برتغالي
 .سويدي,فنالندي,نرفاجي,عبري,يوناني,فيتنامي,هوالندي,كوري,ياباني,بلغاري

 ليس هناك حاجز لغوي على الموقع أوول بيز
 األمكل زائر لموقعنا يمكنه قراءة الموقع بلغته 

. 

 !موقعناكل اللغات على 

 كل السلع و الخدمات على 

 الموقع أوول بيزمترجمة 
 لغة 26ل 

Spanish 

Russian 

Chinese 



ثالث خطوات فقط  

 للنجاح
 

ثالث خطوات فقط للنجاح   
 



 الخطوة األولى 
 

اإلشتراك المدفوع يعطيكم األولوية في 
 صورة 10000الى  500إضافةصور من 

 162يضاعف عدد زائريكم ليصل الى كما 
 مرةأكثر من االشتراك المجاني

 

تقع ترتيب الشركات على موقع اوول  
 بيز

حسب جودة المعلومات الخاصة بسلعها 
 أو خدماتها

وكذلك حسب نوعية االشتراك المختارة 
 .من الشركة

 

قم باختيار نوعية اإلشتراك المتناسبة مع 
 مجال عمل شركتكم

. . 

 
 
 
 
 
 الخطوة األولى 

 :اختيار اشتراك مدفوع يمنحكم
 

أولوية ظهور كتالوج الشركة على الصفحة 
الرئيسية على النطاق المحلي،و كذلك على 

 .الصفحات العالمية للموقع
 

تضاعف عدد رسائل الطلب و ازدياد عدد 
 العمالء المهتمون بمجال عملكم

 
تظهرون للعمالء األجانب بصورة الشركة 

الجدية و القادرة على تلبية  احتياجات 
 .المشتري

 
 إعالنات إضافية لدعم سلعكم وخدماتكم

 
  PRإعالنات من نوع -
 
مرافقة و متابعة كاملة من مشرفي الموقع   

 .ليقدموا لكم أجود الخدمات
 
 
 
 
 



 
 
 الخطوة الثانية  

 إمكانية تصميم صفحة خاصة بشركتكم
 

اختيار صفحات ملونة جاهزة لتكون 
 خاصة بشركتكم

 
يمكنكم اإلطالع على احصائيات دقيقة 

من أي بلد )لزائري صفحتكم الخاصة
 وزمن زيارته لكم,جاء الزائر،وكيف

 
يصل ارسال الطلبات من العمالء الى 

بريدكم اإللكتروني أوتوماتيكيا  و 
محمي من االسبم و االعالنات 

 العشوائية
 

مرافقة المشرف على الموقع في 
 تصميمكم لصفحة شركتكم

 
 
 
 

 الخطوة الثانية

إختر بنفسك تصميما مناسبا لصفحة 
 شركتك على الموقع

. . 



 الخطوة الثالثة

 أكثر سلع و خدمات 
 أكثر رسائل طلب

 أكثر عمالء جدييون
 

 
 
 
 الخطوة الثالثة  

 إضافة المعلومات الخاصة بالشركة
 

إمكانية إضافة صور لمنتجاتكم تصل 
 صورة 10000الى ال 

 
ظهور كتالوج الشركة للسلع والخدمات 

 لغة مختلفة 26ب 
 

فروع شركتكم وشهادات : إضافة 
الشركة،أخبار الشركة،عروض 

للبيع،متطلبات الشركة،خريطة لتحديد 
 الخ......مكان الشركة

 
ظهور أوتوماتيكي لسلعكم وخدماتكم 

 :على
 الصفحة الرئيسية لبلدكم -
 الصفحة العامة لكل األسواق العالمية -
 منصة االعالنات على الموقع -
 
 
 
 
 

قم بإضافة أكثر عدد ممكن من الصور والمعلومات  

 الخاصة
هكذا يمكنكم تسهيل مشوار العميل للوصول -بشركتكم 

 !!إليكم
 
 

 قم بإضافة معلومات عن الشركة

 وكتالوج للسلع و الخدمات
. . 
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 ...نقترح عليكم

ماذا يقترح عليكم 
 الموقع؟
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 أنواع اإلشتراكات

 متوسطة للعمالء ظهوركم أولوية-
  500:المضافة للصور االقصى العدد-
 الوطني المستوى على اعالن-
 المحلية االسواق في دعم-

 المشتري أو العميل ليراكم عالية أولوية-

 5000:المضافة للصور االقصى العدد-

 محلي اعالني دعم-  

 العالمي المستوى على اعالنات-

 قصوى أولوية-

 10000: صور إضافة امكانية-

 التصدير و لإلستراد دعم-  
 العالمي المستوى على إعالنات-
 محلي اعالني دعم-
 الموقع مشرفي طرف من متابعة و دعم-

إشتراك موجه للدعم في األسواق  إشتراك للدعم في األسواق العالمية
 المحلية

1 100 dinar 2 000 dinar 6 000 dinar 

 المبيعاتالمبلغ غير شامل لضريبة 
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 كذلك نقترح عليكم

 أولوية البروز عند البحث

عن سلعكم أو خدماتكم   

 يمكنكم نشر عدد كبير

من السلع و الخدمات   

أكثر عدد من 
 الزبائن و العمالء

تعدد رسائل الطلب 
 لشركتكم

 إستيراد و تصدير دعاية و إشهار
سمعة جيدة 
 للشركة

 مرافقة دائمة 

 من المشرفون على الموقع

 ميزات اإلشتراك المدفوع
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 لماذا أوول بيز بالتحديد؟

سبب إختيار الشركات 
 ألوول بيز؟
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 لماذا أوول بيز؟

أوول بيز يفتح لكم المجال للبيع بدون حدود 

 جغرافية

 أوول بيز يوسع المجال ألنتشار سلعكم

 أوول بيز يحافظ على سمعة شركتكم 

 في البلدان التي تتعامل معها شركتكم

 أوول بيز يفتح لكم مجال الربح و اإلزدهار
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 !معالنعمل 

 اشتراككم على موقعنا اوول بيز 
يفتح لكم أبواب التجارة العالمية باإلضافة إلى دعمكم على النطاق 

 الوطني
 
 

اوول بيز يقوم بربط كل مصدر بنظيره  -بدون تعقيد  
 المستورد

 ..!  شاركونا اآلن 
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 أذربيدجان
 االرجنتين
 روسيا البيضاء
 بلغاريا
 البرازيل
 الفيتنام
 مصر
 الهند
 كازخستان
 الصين
 مالدافيا
 البيرو
 بولونيا
 روسيا
 رومانيا
 امريكا
 تركيا
 أزباكستان
 أكرانيا
 الشيلي
 تونس

 مكاتب و فروع أوول بيز

 أوول بيز حول العالم


